CURRICULUM VITAE
Vardas ir pavard÷
Gimimo data

JOLANTA BERNOTAITIENö
1974 07 19

Įgytas mokslo laipsnis ar kvalifikacija
LMTA muzikos magistro
kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo
profesin÷ kvalifikacija
ŠU muzikos bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir mokytojo profesin÷
kvalifikacija
Panev÷žio konservatorijos liaudies
instrumentų (kanklių) specialyb÷

Studijų laikotarpis
2007 - 2009

Institucija
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA)

2000 - 2004

Šiaulių universitetas (ŠU)

1989 - 1995

Panev÷žio konservatorija (PK)

VDU Muzikos akademijoje d÷stomi dalykai (2 metų laikotarpiu)
Dalyko pavadinimas
Muzikinis ugdymas IX – X klas÷s (III kursas)

bakalauro

magistro

Muzikinis ugdymas XI – XII klas÷s (IV kursas)

bakalauro

magistro

Stebimoji praktika , (I kursas)

bakalauro

magistro

Asistentin÷ praktika, (II kursas)

bakalauro

magistro

Praktika, Muzikos pamoka

bakalauro

magistro

Mokslo darbo rašymas

bakalauro

magistro

Studijų pakopa

Darbo patirtis
Institucija
Kauno Šv. Mato gimnazija

2012 09 03

Užimama pozicija/ pareigos
Muzikos mokytoja

Kauno Simono Daukanto vidurin÷ mokykla

2000 09 01

Muzikos mokytoja

Rokiškio rajono Pand÷lio meninio ugdymo centras

1999 11 16

Kupiškio rajono Alizavos pagrindin÷ mokykla

1999 09 01

Kanklių specialyb÷s
mokytoja
Muzikos mokytoja

Reikšmingiausi moksliniai
ir/ar meniniai darbai (5
metų laikotarpiu) nurodyti
daugiausiai 5 darbus

Pranešimo „ Muzikos pamokos laiko optimizavimas pradin÷se
klas÷se“ skaitymas tarptautin÷je mokslin÷je konferencijoje
„Menas ir mokslas: pastovumo ir kaitos apraiškos“
Tarptautin÷ konferencija, mokslinių straipsnių rinkinys:
„Meninio ugdymo realijos ir pl÷tros perspektyvos“ – „
Pažintin÷s veiklos skatinimo būdai per integruotas pamokas“,
VDU
Tarptautin÷ mokslin÷ konferencija, straipsniai: Meninis
ugdymas Lietuvoje: tyrimų tradicijos ir perspektyva –„
Projekto metodas muzikiniame ugdyme“, KU
Stendo „Inovatyvūs mokymosi metodai muzikos pamokoje“

2012

2012

2011

2010

Metai

2010

Reikšmingiausi meniniai
darbai
(koncertai, fondiniai įrašai,
kompaktin÷s plokštel÷s,
kūriniai, kino ir televizijos
filmai, spektakliai, meno
projektai, vaidmenys)

2012

2011
2010 - 2011
2010

(5 metų laikotarpiu)
nurodyti daugiausiai 5
darbus

Apdovanojimai (nurodyti
daugiausiai 5)

2010

2012
2012

2012

2012
2008

Kvalifikacijos k÷limas
(dalyvavimas mokslin÷se
konferencijose,
meistriškumo pamokose,
seminaruose (5 metų
laikotarpiu)
Nurodyti ne daugiau 5

2012
2012
2012
2012
2011

Vesti kvalifikacijos
tobulinimo renginiai
(seminarai, meistriškumo
pamokos)
Nurodyti ne daugiau 5

2012

Užsienio kalbų mok÷jimas

Anglų –-vidutiniškai
Rusų – gerai

paruošimas Kauno miesto mokytojų parodai „Kūrybingumą
skatinančių ugdymo formų ir metodų įvairov÷“
Pranešimo „Projekto metodas muzikiniame ugdyme“
skaitymas
tarptautin÷je
mokslin÷je
konferencijoje
„Šiuolaikin÷s mokyklos veikla Europos kontekste“
Mokinių paruošimas Kauno miesto dainų švent÷s „Graži tu
mano, brangi t÷vyne“ Maironio 150 metin÷ms pamin÷ti“ 2012
m. Kaunas, jaunučių choras
Respublikinis festivalis „Rasos lašeliai“ – transliacija per LTV
televiziją. Dainos ir šokio studija „ Daukantukai“
Mokinių paruošimas džiazo dainų šventei „Jaunoji džiazo
banga 2011“. Klaip÷da, džiazo merginų ansamblis
IV Lietuvos ir jaunimo chorų festivalis-konkursas
„Mes Lietuvos vaikai“. Klaip÷da, jaunučių choras
Kauno miesto dainų švent÷s „Žalgirio mūšio – 600 metin÷ms
pamin÷ti“. 2010 m. Kaunas, jaunučių choras

Kauno miesto ir rajono Karin÷s-patriotin÷s dainos konkursas –
I vietos diplomas. 11 kl. solist÷
I laipsnio diplomas, už dalyvavimą respublikiniame festivalyje
„Rasos lašeliai“ – transliacija per LTV televiziją. Dainos ir
šokio studija „ Daukantukai“
Nominacija už geriausią šou, daina „ Kaukas“,
VI tarptautinis populiariosios dainos festivalis-konkursas
„Baltumo švent÷ – 2012“. Dainos ir šokių studija „Mažieji
Daukantulkai“
III vietos laim÷tojai – Tarptautinio konkurso Latvijoje
„Talentai be sienų“ dainos ir šokio studija „ Daukantukai“
Lauretai. Mokinių paruošimas respublikiniam vaikų estradin÷s
dainos festivaliui „Spalvoti nykštukai“ dainos ir šokio studija
„Daukantukai“
Mokslin÷ praktin÷ konferencija „Menas ir mokslas: pastovumo
ir kaitos apraiškos“, ŠU, Šiauliai
Mokslinis koliokviumas-seminaras „Meninio ugdymo tyrimų
tendencijos ir perspektyvos“, Vilnius
Tarptautin÷ konferencija “Meninio
ugdymo
pl÷tros
perspektyvos“ VDU MA, Kaunas
Seminaras „Vaikų ir jaunimo muzikos atlik÷jų kompetencijų
tobulinimasneformaliajame ugdyme“, Šiauliai
Meninis ugdymas Lietuvoje: Tyrimų tendencija ir perspektyva
KU, Klaip÷da

Tarptautin÷ konferencija “Meninio
perspektyvos“ VDU MA, Kaunas

ugdymo

pl÷tros

